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ARKENS VISION

Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den

enkelte klogere på sig selv og dermed på livet.

ARKENS MISSION STATEMENT

ARKEN skal være et internationalt museum med en stærk regional forankring.

ARKEN skal præsentere den ypperste danske og internationale kunst.

Et kunstmuseum er på samme måde som skolen og universitetet en del af samfundets 

oplysningsprojekt over for borgerne. Kunstmuseets opgave er at formidle forskningsbaseret

viden om de tolkninger af tilværelsen, som findes i kunsten.

Det er formidling af de indsigter, der findes i kunsten, der er med til at stimulere den enkelte

borgers kulturelle identitet og selvstændige deltagelse i den demokratiske udvikling. Derfor

henvender ARKEN sig til alle dele af samfundet.

Et besøg på ARKEN skal være en intellektuel,æstetisk og følelsesmæssig udfordring, baseret på

kvalitet, indsigt og fordybelse.

ARKEN skal indgå aktivt i og dermed præge den kulturelle udvikling nationalt såvel som inter-

nationalt.ARKEN skal indgå i og præge den kulturelle udvikling til gavn for landets borgere.
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ARKENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

ARKEN er et statsanerkendt museum. ARKEN skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

forskning og formidling inden for moderne kunst virke for sikringen af Danmarks kulturarv.

Hovedvægten lægges på perioden efter 1945. Museet skal

udbrede kendskabet til og belyse tilstande og forandringer

inden for moderne kunst.

ARKEN er både et lokalt, et regionalt og et internationalt kunst-

museum. ARKEN henvender sig til alle aldersgrupper og lægger

vægt på formidling over for børn og unge. ARKEN indgår i et

positivt og gensidigt samarbejde med andre kunstmuseer såvel

lokalt som internationalt.

ARKEN styrker løbende sin samling og udstiller de nye værker. Samlingen stilles til rådighed for

forskning. Museet vil i de kommende år styrke udbredelsen af kendskabet til resultater af såvel

museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samling.

- På ARKEN er vi af den opfattelse,

at den væsentlige kunst beskæftiger

sig med de grundlæggende eksisten-

tielle vilkår for mennesket.

Christian Gether
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ARKEN er under protektion af H.K.H. Prinsesse Alexandra.Vi er meget taknemmelige over, at prinsessen har valgt at beære museet ved at påtage sig denne
protektion. Det er særdeles vigtigt for os og er til stor inspiration for alle museets medarbejdere.Vi vil gøre vores yderste for at sikre de bedst mulige rammer
for protektionen.

Foto: Steen Brogard
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VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

ARKEN Museum for Moderne Kunst 

Skovvej 100

2635 Ishøj 

Hjemstedskommune: Ishøj 

SE / CVR-nummer: 17 83 76 05

BESTYRELSE

Bestyrelsesformand Svend Jakobsen 

Næstformand Lars Eskesen

Udvalgsformand Britta Christensen 

Lektor Irene Lütken

Økonomidirektør Ole Albæk Pedersen

Journalist Ole Lindboe

Direktør Carsten Aagaard  

Bygningskonstruktør Ebbe Salling  

PERSONALEREPRÆSENTANTER UDEN STEMMERET

Vagt Povl Schøn

Regnskabsassistent Lillian Stark  

Bestyrelsen afholdt fire møder i 2003.

DIREKTION

Direktør Christian Gether

Vicedirektør Lars Kirdan
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REPRÆSENTANTSKAB

Repræsentantskabets sammensætning ser således ud:

Medlem: Udpeget af:

Margot E. Petersen Københavns Amt

Eva Amdisen Københavns Amt

Martin Arvedlund Københavns Amt

Kurt Bork Christensen Københavns Amt

Henrik Pohl Københavns Amt

Bent Sohn Thomsen Københavns Amt

Jette Blom-Jensen Albertslund Kommune

Ove E. Dalsgaard Ballerup Kommune 

Gert Raasdal Brøndby Kommune 

Hanne Stockbridge Dragør Kommune

Lone Gladbo Gentofte Kommune

Lonny Hjorth Gladsaxe Kommune

Peter Bendtsen Glostrup Kommune

Ida Clemmentsen Herlev Kommune 

Britta Christensen Hvidovre Kommune

Conny Trøjborg Krogh Høje-Taastrup Kommune

Henrik Olsen Ishøj Kommune

Dorte Andersen Ledøje-Smørum Kommune

Lis Knudsen Lyngby-Taarbæk Kommune

Per Biener Rødovre Kommune

Kim Jacobsen Søllerød Kommune

Ingolf Mathiesen Vallensbæk Kommune

Jens Svendsen Værløse Kommune

Repræsentantskabet holdt møde den 21. maj 2003. Her drøftedes årsberetningen for 2002 og

museets planer for de kommende år.

REVISION

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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CHRISTIAN GETHER

ARKEN er i fuld gang med at udbygge sin faste samling af dansk, nordisk og international kunst.

Vi erhverver værker, som stiller store krav til beskueren, både hvad angår tema og udformning.

Vores erfaring er nemlig, at vort publikum forventer, at man på ARKEN møder den nyeste og

grænseoverskridende kunst.Vort pubikum forventer at blive udfordret, og de ved, at den kunst,

de møder på ARKEN, er udfordrende både intellektuelt, følelsesmæssigt og æstetisk.

I ARKENs arbejdsplan til Kulturarvstyrelsen er det anført, at:

"Et særligt satsningsområde [for erhvervelser til ARKENs samling] er den kunst i vores samtid,

som i særlig grad beskæftiger sig med at overveje menneskets grundlæggende eksistentielle

forhold […] Kunstfotografiet, det nye maleri, installationer, den multimediebaserede kunst og i

det hele taget kunst, der tager nye medier og nye udtryk i anvendelse er ligeledes særlige sats-

ningsområder." 

(Arbejdsplan for ARKEN Museum for Moderne Kunst 2002-2006, I.A., p.1) 

Hertil kommer, at væsentlige værker af internationale kunstnere er udpeget som særligt sats-

ningsområde til perspektivering og kommentering af samlingens dansk-nordiske værker.

I 2001 erhvervede vi en stor installation af den palæstinensisk/engelske kunstner Mona

Hatoum (f. 1952). Installationen har titlen Sous tension. Den var udstillet på MOCA,

Massachusetts Museum of Contemporary Art, som ligger nord for New York, og der var flere

museer, der var interesserede i at erhverve installationen. Ved generøs hjælp fra Augustinus

Fonden og Statens Museumsnævn lykkedes det for ARKEN at samle den nødvendige kapital.

Vi inviterede Mona Hatoum til ARKEN, så hun kunne forestå opstillingen af installationen. Hun

var her et par dage og lærte ARKEN og København at kende.

Mona Hatoums installation på ARKEN er udformet af genstande fra vor egen dagligdag, for-

bundet med elektriske pærer og indhyldet i en brummende og irriterende, knasende lyd.

Værket viser tilværelsen under spænding, Sous tension. En dybere analyse af værket er foreta-

get i ARKENs forskningstidskrift ARKEN BULLETIN nr.1 af tidligere museumsinspektør  på

ARKEN, Stine Høholt.

DET HANDLER OM LIVET
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Det er nu med den største glæde, at vi erfarer, at Mona Hatoum skal modtage Sonning Prisen

2004. Det er en fornem pris, der går til en stor og betydningsfuld internationalt orienteret kun-

ster. En kunstner som har et vægtigt budskab om verden og dens tilstand i dag, både på det

lokale og det globale plan.

Vi erhverver fortløbende værker, som er udformet i de klassiske materialer såsom olie på lær-

red, men det synes som om de unge kunstnere har særlig lyst og behov for at supplere det

klassiske materiale med nyere og helt nye medier.

Som eksempel kan ARKENs store maleri, Disintegration/Volcano, (2002-03), af Eske Kath (f. 1975)

nævnes. Han har malt et klassisk motiv, et bjerglandskab med forskellige abstraherende 

motiver, fx har han ikke malt et træ, sådan som vi normalt ser det på en bjergside med  træ-

stamme, grene og løv. Han har tværtimod malt en træplade med træets årer tydeligt aftegnet.

Pladen skyder sig diagonalt ind i motivet og understreger perspektivet dramatisk.

I 2001 erhvervede ARKEN værket Sous tension af den palæstinensisk/engelske kunstner Mona Hatoum, som modta-
ger Sonning Prisen 2004. Det er en fornem pris, der går til en stor og betydningsfuld internationalt orienteret kunster.
En kunstner som har et vægtigt budskab om verden og dens tilstand i dag, både på det lokale og det globale plan.

Mona Hatoum: Sous tension, 1999
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Bjergsiden ses således ikke længere med det romantiske længselsfulde blik som en henvisning

til en nostalgisk forestilling om den oprindelige uberørte natur. Bjergsiden observeres som en

ressource, som noget der udnyttes af civilisationen. Naturen er ikke skildret for dens egen

skyld, så at sige i sin egen ret. Den er tolket gennem registreringen af dens nytteværdi. Som

beskuere er vi således ikke direkte integreret i  naturen gennem iagttagelsen, men har nytte-

værdien som et filter.

I logisk forlængelse af denne tilstand har Eske Kath klistret små realistiske gengivelser af familie-

huse, menneskets konstruktion, på landskabernes bjergtinder og lavaformationer. Uden for

maleriet, på en lille hylde, er anbragt en højtalermembram. Når højtaleren brummer, får den

kaffepulveret, som dækker den, til at vibrere som en ulmende vulkan. Naturmaterialet sættes i

svinginger af den civilisatoriske påvirkning, som højtalerens bevægelser udgør.

Senest har man set en hel bjergside ryste. Det var i forbindelse med optagelserne af Pakistans

prøvesprængning af en atombombe for nylig. Tidligere har vi set jordens og havets overflade

ryste og brase sammen på optagelserne af amerikanernes atomprøvesprængnigner på Bikini-

atollen i Stillehavet eller franskmændenes sprænginger i samme område.
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ARKEN erhverver fortløbende værker, som er udformet i de
klassiske materialer såsom olie på lærred, men det synes som

om de unge kunstnere har særlig lyst og behov for at supplere
det klassiske materiale med nyere og helt nye medier. Et

eksempel er den danske kunstner Eske Kaths maleri
Disintegration/Volcano, som museet erhvervede i 2003. Ligesom
Hatoum integrerer Kath medier fra andre kommunikationsfor-
mer end den rent visuelle, i dette tilfælde lyd, som symbol på

den ofte destruktive relation imellem natur og kultur.

Eske Kath: Disintegration/Volcano, 2002-03



Naturens oprindelige uspolerthed er for evigt tabt. Sådan er det også med os som mennes-

ker. Den teknologiske udvikling har sendt os ind i en accellererende tidsmaskine. Vi har tabt

vort oprindelige fundament, den oprindelige ro er for evigt forstyrret, verden udsættes med

stadig større hast for grundlæggende skift, paradigmeskift, uanset om vi vil det eller ej.

På samme måde som Mona Hatoum integrerer Eske Kath medier fra andre kommunikations-

former end den rent visuelle, i dette tilfælde lyd som symbol på den ofte destruktive relation

imellem natur og kultur.

Et nyt værk til ARKENs samling, som er erhvervet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen er vide-

oinstallationen Sferics fra 2001 af den amerikanske kunstner Tony Oursler (f. 1957). Værket 

styrker i særdeleshed ARKENs samling af kunst, der reflekterer det moderne menneskes eksis-

tens, samt museets internationale profil.

Sferics fremstår som en antenne med et gitternet som modtagerflade. Antennen er placeret

foran en videoprojektor, der kaster et billede af et kvindeansigt op på væggen. Ansigtet 

projiceres gennem gitret og passerer over væggen i en kontinuerlig, horisontal bevægelse, hvor

de succesive, ovale former er klippet så tæt sammen, at de giver mindelser om tegnet for 

uendelighed – det liggende ottetal.

Repetitionen præger også videoens lydside – en gentagende kakofoni af kvindestemmer, hvori

løsrevne sætninger og ord, bl.a. ordene Sferics og coordinates, er samplet oven i hinanden.

Sferics indgår i en serie af værker, der tager udgangspunkt i forholdet mellem moderne tekno-

logi og menneskets mentale tilstand. Inspireret af en gruppe spiritualister, der påstod, at de

kunne tale med de døde via morsekode, bruger Oursler antennen som et medium mellem

det synlige og det usynlige. Antennen opfanger de uhåndgribelige signaler, der fylder luftrum-

met omkring os, og transformerer disse til konkrete, om end hallucinatoriske, billeder og lyde.

I Sferics tegner Oursler gennem overlejringerne af stemmer på lydsiden og den endeløse 

repetition på billedsiden et psykologisk portræt af et splittet subjekt, fanget i en uendelig,

bevidstløs malstrøm.Værket er præget af kontraster : Den usammenhængende tale afslører, at

kvindens rolige ydre dækker over et kaotisk indre, og der er en stærk kontrast mellem hendes

organiske, levende ansigt og det statiske koordinatsystem/gitter, som ansigtet projiceres igen-

nem. Dermed gennemtrænges orden og rationalitet både sprogligt og visuelt af uorden og

psykologi i et foruroligende portræt af det medierede menneske anno 2001.

11
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Sferics reflekterer samtidig over videomediets sammensatte karakter : lyd og billede optræder

som disintegrerede, adskilte elementer uden en logisk samhørighed. Derudover er lyden i sig

selv bygget op af flere usammenhængende lag, og det projicerede billede er konstrueret via

tre elementer – projektor, skærm og vægprojektion. På denne måde dissekerer Oursler video-

ens bestanddele og kommenterer den realisme, som mediet normalt forbindes med.

12

Den amerikanske kunstner Tony Oursler arbejder med forholdet mellem teknologi og det moderne menneskes
identitet. Han udforsker teknologiens påvirkning af vores mentale tilstand og de personlige betydninger, vi tillægger
den. Som en stærk fortolkning af den moderne eksistens er der en klar forbindelse mellem Ourslers Sferics, erhver-
vet i 2003, og værker i ARKENs samling af samtidskunstnerne Christian Boltanski, Mona Hatoum, Noble & Webster
og Keith Cottingham. Samtidig reflekterer Sferics over videomediets sammensatte karakter, idet Oursler dissekerer
videoens bestanddele og kommenterer den realisme, som mediet normalt forbindes med.

Tony Oursler : Sferics, 2001
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Som en stærk fortolkning af den moderne eksistens er der en klar forbindelse mellem Tony

Ourslers Sferics og værker i ARKENs samling af samtidskunstnerne Christian Boltanski, Mona

Hatoum, Noble & Webster og Keith Cottingham. I denne overvejende europæiske sammen-

hæng forstærker Ourslers værk markant den internationale profil med et værdifuldt ameri-

kansk bidrag til den overordnede linie i samlingen.

Sferics er et yderst repræsentativ for Tony Ourslers kunstneriske strategi og for den gennem-

gående tematik i hans værker. Det ligger bl.a. i naturlig forlængelse af kunstnerens videoinstal-

lationer med forvredne talking heads projiceret over på voodoo-agtige ”pude-dukker”.

Et andet markant værk som med hjælp fra Ny Carlsbergfondet og Augustinus Fonden er til-

gået ARKEN er Bill Violas videoinstallation Unspoken (Silver and Gold) fra 2002.

Bill Viola (f. 1951) er en af de førende videokunstnere på den internationale kunstscene. Han

er repræsenteret på alle de væsentligste museer for moderne kunst i hele verden. Siden de

tidlige 1970ere har han været en af de primære drivkræfter i udviklingen af videokunsten til en

vital gren af samtidskunsten med fine, æstetiske udtryksformer, et dybt, spirituelt indhold og en

stor historisk rækkevidde.

Viola skaber sanselige, højteknologiske videoinstallationer, der med en ypperlig præcision og

enkelhed indhyller beskueren i billeder og undertiden også lyd. De fokuserer på den univer-

selle, menneskelige erfaring – fødsel, vækst, død, bevidsthedens dimensioner – og udforsker

sanseoplevelsen som en vej til selverkendelse.

Violas kunst har rødder i såvel Vestens som Østens billedkunst og spirituelle traditioner som

eksempelvis kristen mysticisme, zenbuddhisme og islamisk sufisme.

Unspoken (Silver and Gold) er et diptykon. Det ene felt er belagt med bladguld og det andet

med bladsølv.To videosekvenser med nærbilleder af henholdsvis en mands og en kvindes ansigt

bliver projiceret herpå. Felternes ædle materialer samt rige overfladestruktur reflekterer og far-

ver videosekvenserne.

Manden og kvinden ses som lavt belyste, kornede og uklare billeder. Subtile forandringer i lys

og skygge skubber billederne til synlighedens grænse, samtidig med at de to personer bevæ-

ger sig meget langsomt ind i ekstreme følelsesmæssige tilstande. Det drejer sig rent teknisk om

en video-optagelse på to minutter, der afspilles i løbet af 32 minutter.Ved at afspille videoen
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Bill Violas værk Unspoken (Silver and Gold) udtrykker en stemning af spirituel hengivelse og beskriver et lidelsesfuldt
tab af individualitet og identitet. Med sit eksistentielle indhold føjer det sig til den linie i ARKENs samling, der handler
om den store historie om mennesket og dets historie ved årtusindskiftet. Samtidig perspektiverer det museets sam-
ling øvrige videokunstværker, der som Violas udforsker menneskets eksistentielle vilkår og patos i samspil med
kunsthistorien.
Unspoken (Silver and Gold) blev erhvervet til ARKENs samling i 2003.

Bill Viola: Unspoken (Silver and Gold), 2002
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ekstremt langsomt får man mulighed for at studere personernes mimik. I hvert sit felt gen-

nemgår de to personer bølger af lidelser, der skyller ind over dem og udtrykkes nonverbalt

som et righoldigt register af ansigtsudtryk. Hermed visualiserer værket mulighederne for såvel

som vanskelighederne ved den sprogløse kommunikation og indfølende forbindelse mellem

mennesker, der deler livets grundlæggende vilkår, men befinder sig i hvert sit rammeværk.

Værket er en del af Violas værkkorpus The Passions. Det udtrykker en stemning af spirituel 

hengivelse. Det beskriver et lidelsesfuldt tab af individualitet og identitet, ikke ulig den trans-

formation af jeg’et som sker, når et menneske begiver sig ind i en højere åndelig eller gud-

dommelig tilstand og dermed fortaber sig.

Unspoken (Silver and Gold) er da også båret af en stærk inspiration fra middelalderens og

renæssancens andagtsbilleder. Det guldbelagte felt kan ses som en reference til

Madonnafremstillingerne fra Siena i begyndelsen af 1400-tallet, hvor den flade, gyldne bag-

grund bag Madonnafiguren symboliserer Guds nådes lys. Portrættet på Violas guldfelt refere-

rer desuden til det gyldne lys i Rembrandts malerier. Portrættet har da også stor lighed med

et af Rembrandts sene selvportrætter. Rembrandts optagethed af forfaldet er således også en

integreret del af Violas værk.

Det sølvbelagte felt indeholder en reference til et af den kristne mysticismes vigtigste relikvier,

Det hellige Ligklæde, hvorpå aftegningen af Kristi Legeme befinder sig. Portrættet på sølvsiden

har stor lighed med det gråtonede aftryk af Kristi ansigt, som ses på ”ligklædet”. Det giver såle-

des beskueren anledning til at tænke over forholdet mellem den jordiske lidelse og det håb,

som Kristi opstandelse giver mennesket. Det drejer sig også om en frigørelse fra den materi-

elle verden, en bevægelse imod det metafysiske.

Unspoken (Silver and Gold) er helt tyst. Der er ikke en lyd i det rum, hvor videoen vises. Som

beskuer får man mulighed for at komme helt tæt ind på to andre mennesker, der på en gang

er indlejret i hver deres eget felt og materiale og er i en tavs mimisk dialog med hinanden.

Personerne er i deres egen lidelse, i deres egen kontemplation over livets forgængelighed. Som

beskuer lukkes vi ind i denne kontemplation, idet værket er anbragt i en lukket kasse. Kassen

er anbragt midt i ARKENs Kunstakse. Den er malet hvid og er helt uden udsmykning. Kassen

refererer til modernismens forestilling om the white cube som det ideale udstillingsrum. Den

fremtræder som et slags kapel, hvor den vejfarende kan finde ro til andagt. Ro til at overveje

livets forhold, de eksistentielle grundvilkår, vores indbyrdes relationer, den tragiske grundtone i

tilværelsen på grund af den uafvendelige død.
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På ARKEN er vi af den opfattelse, at den væsentlige kunst beskæftiger sig med de grundlæg-

gende eksistentielle vilkår for mennesket. Bill Viola var således også repræsenteret på ARKEN

i 2000, da vi viste udstillingen MENNESKET. Her viste vi hans monumentale værk Nantes

Triptych (1992), hvor livet fra fødsel til død bliver skildret i tre videobilleder, der vises ved siden

af hinanden. Det første videobillede viser Bill Violas kone, der føder deres søn.Videobilledet i

midten viser en mand i styrtende vandmasser. Det tredje videobillede er en optagelse af Bill

Violas moder, medens hun er ved at dø. Kampen for at komme ind i livet, kampen i livet og

kampen for at komme ud af livet. Det grundlæggende og det fælles, det glædelige og det sør-

gelige. Alle aspekter af tilværelsen samles i denne video.

Det er denne alvor i kunsten, vi søger, når vi køber ind til vores faste samling. Og det er da

også denne alvor, som gør, at vi fra udenlandske museer får forespørgsler om lån. Således er

der udenlandske museer, som har forespurgt om lån af store dele af samlingen. Der er altså

ikke blot tale om udlån af enkelte værker til særudstillinger, men forespørgsler om muligheden

for at præsentere et bredt udvalg af ARKENs faste samling, hvorved den gennemgående linie

i ARKENs indkøb dokumenteres.

Med en samling af vægtige danske, nordiske og internationale kunstværker er ARKEN blevet

en ligeværdig medspiller i det internationale museumsnetværk. Dette er da også en vigtig for-

udsætning for, at vi kan indgå i de internationale samarbejdsaftaler omkring udstillinger.

Samarbejdsaftaler som bliver mere og mere nødvendige, hvis man skal kunne løfte de store

internationale udstillinger, som vort store publikum er interesseret i at se.
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ARKENs protektor H.K.H. Prinsesse Alexandra studerer Oscar Niemeyers arkitektur
sammen med ARKENs bestyrelsesformand, Svend Jakobsen. Prinsessen overværede
åbningen af ARKENs udstilling. I baggrunden ses museumsdirektør, Christian Gether.

LEDELSESBERETNING  
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2003 var på mange måder et udfordrende og nyskabende år for ARKEN. Som et af de væsent-

lige nye initiativer viste ARKEN for første gang en stor arkitekturudstilling. I samarbejde med to eks-

terne kuratorer fra Brasilien viste museet en meget stor udstilling med Oscar Niemeyers livsværk

i Kunstaksen. Det blev en meget flot og usædvanlig udstilling, ikke mindst fordi der blev etableret en

60 meter lang udstillingsvæg ned gennem aksen. Det betød, at ARKENs gæster ud over at kunne

nyde Niemeyers udfordrende arkitektur også oplevede den store Kunstakse på en helt ny måde.

ARKEN fik i 2003 mulighed for at erhverve en række meget dyre og fine internationale kunst-

værker til samlingen. Det er især værd at fremhæve erhvervelsen af følgende to værker:

● Bill Viola, Unspoken (Silver and Gold), Diptykon, videoprojektion på bladguld og -sølvpaneler.

Erhvervet med støtte fra Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet.

● Tony Oursler, Sferics, 2001, DVD installation/projection.

Erhvervet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen.

ARKEN er stolt over at kunne vise værker af så høj international kvalitet i sin samling. Den inter-

nationale dimension i ARKENs samling er en væsentlig forudsætning for, at museet kan etablere et

internationalt samarbejde, ikke mindst i forbindelse med de skiftende udstillinger.

De internationale kunstpriser er på et niveau, hvor det er svært for ARKEN at tiltrække væsentli-

ge internationale værker til Danmark uden ekstern støtte. Støtten til de to køb gør det muligt at

vise disse fine værker til et dansk publikum. ARKEN takker Augustinus Fonden, Ny Carlsberg-

fondet og Kulturarvsstyrelsen for generøs og fremsynet støtte i 2003 til de to erhvervelser.

En anden af hovedudfordringerne i 2003 var færdiggørelsen af en ny 4-årig samarbejdsaftale med

Københavns Amt. Kontrakten er et resultat af en samlet evaluering af den første resultatkontrakt

mellem amtet og ARKEN samt af de forhandlinger, der er ført i både 2002 og 2003 om museets

fremtidige aktiviteter.

Parterne bestræbte sig på at udskifte den tidligere resultatkontrakt med en udviklingskontrakt.

Denne 2. generations aftaleform lægger langt mere vægt på kvalitative mål, på at efterlade maksi-

malt rum til dynamik og innovation og er velegnet til at sikre den offentlige investering, der er pla-

ceret i ARKEN i aftaleperioden. ARKEN er meget tilfreds med form og indhold i udviklingskon-

trakten. Den afspejler det gode samarbejdsforhold, der eksisterer mellem Københavns Amt og

ARKEN.
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Udviklingskontrakten betyder, at ARKEN skal indarbejde passende dele af de adfærdsanbefalinger

der ligger i Nørby-udvalgets redegørelse om Corporate Governance i bestyrelsens arbejde og i

den daglige ledelse. ARKEN vil i løbet af 2004 og med udgangspunkt i Corporate Governance

udvikle og implementere et sæt hensigtsmæssige retningslinier for god ledelse af selvejende insti-

tutioner i bestyrelsens og direktionens arbejde.

Den sidste del af 2003 var præget af forberedelserne til den store Picasso-udstilling i foråret 2004.

Udstillingen stiller meget store krav til museets klimastyring og sikkerhedsinstallationer. Der har

været ført grundige forhandlinger med Picasso-udlånerne, og det har medført, at ARKEN har

investeret i opgraderinger af klima-styringsanlæggene og i anskaffelsen og installationen af et IT-

baseret internt overvågningssystem.

De mange nye og store udfordringer betyder, at ARKEN er i konstant udvikling. Der bliver hele

tiden stillet krav til innovation og nytænkning i alle museets afdelinger. Og museet gør sig hele tiden

nye internationale erfaringer med større og mere udfordrende projekter.

ARKENs OSCAR NIEMEYER-udstilling var den første præsentation af Niemeyers arkitektur for et dansk publikum.
Udstillingen viste den brasilianske arkitekts realiserede projekter og arkitektoniske visioner fra midten af 1930erne til
i dag. Oplevelsen af Niemeyers sanselige værk fik en – i bogstaveligste forstand – ekstra dimension i mødet med
ARKENs rå arkitektur. Og omvendt. Museets mest markante rum, Kunstaksen, blev ændret fuldstændigt i forbindelse
med udstillingen. Aksen blev mørklagt, og en rød væg med en 60 m lang lysende billedfrise skar sig igennem det
lange udstillingsrum.
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FORVENTNINGER TIL 2004

2004 starter med den store Picasso-udstilling. Den er et resultat af et langt og tæt samarbejde

med Picassos barnebarn Bernard Ruiz-Picasso. Udstillingen får titlen PICASSO – TIL ALLE TIDER.

PICASSO – TIL ALLE TIDER er en unik chance for at få indblik i Picassos egne "Picasso’er". Bernard

Ruiz-Picassos privatsamling indeholder nemlig de værker, som hans farfar bevarede hos sig frem til

sin død, og som derfor er gået i arv til barnebarnet. Udstillingen består af 101 værker. Det æld-

ste er fra 1894, hvor Picasso var 14 år. Udstillingen afsluttes med en meget fin tegning af kunstne-

ren og hans muse fra 1971, da Picasso var 90 år gammel.

Der vil uden tvivl komme mange besøgende til museet for at se denne fine udstilling. Museet vil

bestræbe sig for at give dem den bedst mulige oplevelse af huset som helhed.

I efteråret 2004 viser ARKEN en udstilling med titlen DET GENFUNDNE PARADIS. Det er en

udstilling af værker fra den tidlige tyske ekspressionisme, dvs. frem til omkring 1. verdenskrigs

udbrud.Temaet for udstillingen er datidens længsel efter en ny, paradisisk tilstand af urkraft, frihed

og fællesskab. Kunstnerne ville leve det uforfalskede liv – fri for den moderne storbys hektiske og

overfladiske hverdag.

Udstillingen realiseres i samarbejde med et stort antal tyske kunstmuseer.Den indeholder så kend-

te kunstnere som Emil Nolde, August Macke, Ernst Ludwig Kirchner og Franz Marc. Museet vil i

2004 arbejde målrettet på at få de mange besøgende til Picasso-udstillingen til at aflægge ARKEN

et nyt besøg i efteråret 2004 for at se denne smukke udstilling.

Det er centralt for ledelsen på ARKEN, at museet kan blive ved med at give sine besøgende nye

og udfordrende tilbud om indsigt i det nære og det medmenneskelige, samtidig med at et besøg

i udstillingerne giver et internationalt udblik i forhold til den stigende globalisering.

Samtidig er det vigtigt, at ARKEN som arbejdsplads hele tiden kan tilbyde gode og udviklende jobs

til de mange dygtige medarbejdere, der skal være med til at realisere de meget store og ressour-

cekrævende udstillingsprojekter, der planlægges for de kommende år.

Disse ambitioner vil være styrende for museets arbejde og udvikling i 2004.
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UDSTILLINGER

ARKEN åbnede en store Henry Heerup-udstilling i februar 2003. De store malerier med deres

meget umiddelbare billedsprog har stor appel til et meget bredt kunstpublikum. Der er ingen tvivl

om, at Henry Heerup er en folkekær kunstner.

Der er mange mennesker, der har mødt Henry Heerup, boet tæt på ham i Rødovre, eller som

ejer et af de mange værker, han producerede i sit meget virksomme liv. Der var en usædvanlig

nærhed mellem kunstner og publikum under denne udstilling. Heerup taler til beskueren om cen-

trale forhold i livet, men på en direkte og ukompliceret måde. Det har ganske givet medvirket til,

at denne udstilling var den bedst besøgte i 2003. I alt besøgte 77.620 mennesker udstillingen.Heraf

var 16.652 (21,5 %) børn og unge.

Hen over sommeren viste ARKEN hovedværker fra Astrup

Fearnleys samling. Denne private samling er bemærkelsesværdig i

kraft af sine meget dristige og fremadrettede indkøb. Der er vir-

kelig tale om en samling af højeste internationale karakter.Det var

derfor naturligt at give udstillingen titlen PLETSKUD.Titlen refe-

rerede i øvrigt til et meget kendt værk af Andy Warhol, som var

med på udstillingen. Udstillingen føjede sig på mange måder

naturligt til ARKENs samling, og gav museet en sammenhængen-

de udstillingsprofil fra starten af Kunstaksen og ud gennem galle-

rierne. Relationen til og kvaliteten i ARKENs samling var da også

begrundelsen for, at ARKEN fik lov til at låne Astrup Fearnleys

samling.

Astrup Fearnleys samling har en særdeles fin international repu-

tation. Museet har løbende forespørgsler fra de bedste interna-

tionale museer for samtidskunst om udstillingssamarbejde,men også om mere langsigtede og insti-

tutionelle alliancer.ARKEN er derfor meget stolt af at have fået lov til at vise denne fine samling til

sine gæster.

I september åbnede ARKEN to store udstillinger. Den 13. september åbnede ARKEN en stor

Helmut Newton-udstilling. Udstillingen bestod af to dele. Den ene bar titlen SEX AND LAND-

SCAPES og bestod af store fotografier med kendte Newton-motiver, de smukke, rige og berøm-

te, nøgenportrætter af kvindelige modeller samt landskabsfotografier i højeste tekniske kvalitet.

UDSTILLINGER

Henry Heerup er kendt og elsket for sine stærke, klare
farver og for sine fabulerende fortællinger om livets glæ-
der og sorger. Der er ingen tvivl om, at han er en folke-
kær kunstner. Det var også tydeligt ved ferniseringen på

ARKENs udstilling, hvor gæsterne var mødt talstærkt op. I
alt blev Heerup-udstillingen set af 77.620 besøgende.



Den anden del af udstillingen havde titlen YELLOW PRESS og bestod blandt andet af nogle af de

nyeste Newton-fotografier. Denne del af udstillingen blandede sensationspressens reportagefoto-

grafier og celebre og bizarre skandalesager med fiktive fotoserier.

Det var med sorg, at museet modtog nyheden om, at Helmut Newton døde i et trafikuheld i janu-

ar måned 2004. Helmut Newton var en banebrydende kunst- og modefotograf, kendt fra bl.a. Elle

og Vogue. Han har været et forbillede for nye generationer af kunst- og modefotografer over hele

verden. Kunstverdenen mistede ved Newtons tragiske død et af sine ikoner inden for fotokunsten.

Den 27. september åbnede museets protektor H.K.H. Prinsesse Alexandra en retrospektiv Oscar

Niemeyer-udstilling. Udstillingen kom fra Sydamerika, og har bl.a. været vist i Frankfurt og i

Bruxelles. Den omfattede over 250 værker og var således den hidtil største enkeltstående udstil-

ling med Niemeyers livsværk.

Udstillingen dokumenterede et helt livs enestående arbejde med at konstruere bygninger med

elegante og organiske former. Niemeyer lægger ikke skjul på, at kvindekroppens svungne former

23

UDSTILLINGER



UDSTILLINGER

24

er en hovedinspirationskilde for ham. Udstillingen dokumenterede Niemeyers projekter og arki-

tektoniske visioner fra 1930erne henover den berømte etablering af Brasiliens nye hovedstad

Brasiliá til projekter, der er under udvikling i disse år.

Sidst - men ikke mindst - åbnede ARKEN den 1. november en udstilling med den unge tyske kunst-

ner John Bock.Udstillingen er blevet til i et EU-finansieret projekt med museer i bl.a. Italien, Frankrig

og Belgien. John Bock er en af samtidskunstens mest lovende talenter. Han har studeret økonomi

og kunst ved universitetet i Hamborg og arbejder på tværs af faggrænser. Han er underholdende,

energisk, uforudsigelig, absurd – og alvorlig.Totalinstallationen på ARKEN var et visuelt sansebom-

bardement af levende billeder og bizarre objekter i et rum præget af kreativt kaos.

ARKEN vil fortsætte med at vise de nyeste og bedste værker og de væsentligste danske, nordis-

ke og internationale samtidskunstnere og sætte dem i sammenhæng med det klassiske materiale

for at udvinde ny erkendelse både om kunstens udvikling og om den

dialog, der føres mellem kunstnerne og det omgivende samfund.

Sommeren 2003 viste ARKEN hovedværker fra Astrup Fearnleys samling. Den private samling er bemærkelsesvær-
dig i kraft af sine dristige og fremadrettede indkøb og sin høje internationale kvalitet. Det var derfor naturligt at give
udstillingen titlen PLETSKUD. Udstillingen føjede sig naturligt til ARKENs samling, og gav museet en sammenhængen-
de udstillingsprofil fra starten af Kunstaksen og ud gennem gallerierne. I forgrunden Jeff Koons’ porcelænsskulptur :
Michael Jackson and Bubbles, 1998

John Bock (siddende på hug t.v.) er en af samtidskunstens lovende
talenter. Han er underholdende, energisk, uforudsigelig, absurd – og
alvorlig. I efteråret viste ARKEN udstillingen KLYNKEN I KNÆK af
den tyske kunstner. Udstillingen, en totalinstallation i museets
Grafikgalleri, var et visuelt sansebombardement af levende billeder og
bizarre objekter i et rum præget af kreativt kaos. Dette afspejlede
også selve udstillingsåbningen, der efter kunstnerens ønske blev en
performance for en mindre gruppe inviterede. Her følger ARKENs
direktør, Christian Gether (på hug t.h.) med i den kreative proces.
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SAMLINGEN

ARKEN udstillede sin samling i Kunstaksen i perioden fra 8. marts til 14. september.Vægten var lagt

på de nyeste erhvervelser, så museets gæster kan følge med i udviklingen i samlingen og inden for

væsentlige del af samtidskunsten.

ARKEN erhvervede 48 nye værker i 2003. Blandt andet erhvervede ARKEN værker af internationalt

kendte kunstnere som Bill Viola, Olafur Eliasson og Tony Oursler.

ARKEN udstillede sin samling i Kunstaksen i perioden fra 8. marts til 14. september. I forgrunden Jeff Koons’ Inflatable Balloon
Flower (Yellow), 1997. I loftet svæver Olafur Eliassons Quadrible light ventilator mobile, 2002-03. Mobilen udtrykker Eliassons
interesse for forholdet mellem kultur og natur, videnskab og kunst. Kunstneren reflekterer her over vores måde at erkende
og afbilde virkeligheden på. Dermed står værket i relation til en række andre værker i ARKENs samling, bl.a. Eliassons
Cartographic Series og værker af Peter Holst Henckel og Lars Arrhenius.
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UDLÅN FRA SAMLINGEN TIL ANDRE MUSEER

ARKENs samling har for længst opnået en så høj kvalitet, at museet løbende får forespørgsler fra

museer i ind- og udland om lån af værker fra samlingen.

Der har været følgende udlån fra ARKENs samling i 2003:

● Udlån til udstillingen Ur Flickors Liv,Amos Andersons Konstmuseum, Helsinki,

22. 8 – 5.10 2003

8 værker – alle fra 2002 – af den finske kunstner Elina Merenmies

● Udlån til udstillingen Ansigtets Geometri, Det Nationale Fotomuseum, Det kgl. Bibliotek

10.10. 2003 – 7.2. 2004

4 sølvgelatine tryk fra perioden 1982-1984 af den amerikanske kunstner Nancy Burson

● Udlån til udstillingen Egill Jacobsen 1910-1998, Silkeborg Kunstmuseum,

4.10 2003 – 22.2 2004

11 malerier – olie på lærred – af Egill Jacobsen

FORSKNING

ARKEN forsker i overensstemmelse med kravene i museumsloven. Forskningen foregår hovedsa-

gelig i forbindelse med museets udstillinger.

Et af hovedresultaterne af ARKENs forskning i 2003 var Christian Gethers artikel om vitalismen i

Henry Heerups kunst. Artiklen placerede Heerups kunst i en vitalistisk sammenhæng. Dette var

et forskningsmæssigt nybrud i tolkningen af Heerups virke.Heerup-kataloget rejste af denne grund

berettiget videnskabelig interesse som et reelt nyt blik på en ellers meget kendt og udforsket dansk

kunstner.

For at styrke sin forskningsorganisation og sin videnproducerende funktion udvidede ARKEN i

2003 sin kunstfaglige stab med en videnskabelig medarbejder. Anette Østerby blev udnævnt til

overinspektør i foråret 2003 og fik dermed det operative ansvar for Kunstafdelingen. ARKEN

ansatte herefter i efteråret 2003 en ekstra museumsinspektør og udvidede på denne måde den

forskningstrænede stab med et helt årsværk.Det er hensigten at denne forøgelse skal sikre et stør-

re forsknings- og udviklingspotentiale inden for museets kerneaktiviteter.
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Der er indgået en aftale med Institut for Kunsthistorie, Københavns Universitet, om faste praktikfor-

løb i forbindelse med ARKENs samling. Praktikanten dybderegistrerer et eller flere værker i samling-

en. Projektet har et relevant fagligt indhold, introducerer den studerende til museumsregistrerings-

praksis og grundforskning og involverer en formidlingsmæssig

problemstilling.

Den 1.-2. april 2003 afholdt Kunstafdelingen et værkanalyse-

seminar. Intentionen var gennem en faglig diskussion af metodis-

ke, historiske og tematiske tilgange til udvalgte værker i ARKENs

samling yderligere at kvalificere den eksterne formidling af sam-

tidskunsten.Teksterne fra seminaret udgør nu en del af den sam-

lede databank om værkerne.

COMMUNITY BUILDING OG 
SAMARBEJDET MED ERHVERVSLIVET

ARKEN har også i 2003 arbejdet med at styrke sin rolle som et aktiv for den loka-

le og regionale udvikling.

ARKEN har et godt samarbejde med Ishøj Kommune, som skal gavne den frem-

tidige udvikling af den nære region. Museet har  bl.a. gennem Skoletjenestens

tætte samarbejde med de lokale folkeskoler været med til at synliggøre

Vestegnens store kulturinstitution over for brugere, som måske ikke så ofte når frem til at anvende de

kulturtilbud, der ligger tæt på deres bolig. Dette er eksempler på, at ARKEN tager sin rolle som

Community Builder meget alvorligt.

I forlængelse heraf lancerede ARKEN i 2003 sin erhvervsklub.Den henvender sig til både små,mellem-

store og store virksomheder i hele regionen.ARKEN har blandt andet investeret i et møderum i for-

bindelse med museets café. Sigtet er at give virksomheder, der melder sig ind i erhvervsklubben, mulig-

hed for at anvende ARKEN aktivt i deres kundepleje, i forbindelse med hospitality-arrangementer eller

ved efteruddannelse af personale m.v.

ARKEN havde ved udgangen af 2003 12 medlemmer af erhvervsklubben. Museet vil bruge 2004 til

at øge medlemstallet i erhvervsklubben og til at afsøge mulighederne for strategiske partnere til

erhvervsklubben.

Efteråret 2003 lancerede ARKEN
erhvervsklubARKEN. Erhvervsklubben
henvender sig til både små, mellem-
store og store virksomheder i regio-
nen. ARKEN har blandt andet investe-
ret i et møderum i forbindelse med
museets café (billedet). Sigtet er at
give virksomheder, der melder sig ind i
erhvervsklubben, mulighed for at
anvende ARKEN aktivt i deres kunde-
pleje, i forbindelse med hospitality-
arrangementer eller ved efteruddan-
nelse af personale m.v.
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ARKEN PERSONALE

ORGANISATIONS- 
OG PERSONALEUDVIKLING

ARKEN er en vidensproducerende organisation. Derfor investerer museet mange kræfter i at

opkvalificere og motivere alle museets ansatte. Målet er, at alle medarbejdere skal have en klar for-

ståelse af museets vision og mission statement og dermed føle sig som ”museumsejere” med en

forpligtelse til at give museet videre på en så god og indholdsrig måde som muligt til alle ARKENs

besøgende.

Bestræbelserne for at nå dette mål er fuldstændigt integreret i det daglige arbejde og i de ugent-

lige personalemøder. Museet anvender samtidig betydelige midler til opkvalificering og kompeten-

ceudvikling af alle museets mange forskellige personalegrupper.

Alle ARKENs medarbejdere er ”museumsejere” med
forpligtelse til at give ARKEN videre til museets
besøgende på en så god og indholdsrig måde som
muligt. Der er i alt 90 medarbejdere på ARKEN.



ØKONOMI

Som resultat af en meget stram økonomistyring har museet kunnet opsamle en passende

egenkapital. Dette har været muligt, selv om ARKEN de sidste par år har egenfinansieret bety-

delige forbedringer af bygningen, museets sikkerhedsudstyr samt øvrige museumsfaciliteter.

ARKEN står også i de kommende år over for betydelige økonomiske udfordringer. Blandt

andet vil de store ambitioner, der ligger i de kommende års udstillingsplaner, stille øgede finan-

sieringskrav i forbindelse med at låne meget kostbare værker af kunstnere som for eksempel

Fernand Léger.

Herudover vil der fortsat være et løbende behov for yderligere investeringer i bygningen, i 

bygningsvedligehold, i museets sikkerhed og øvrige museumsfunktioner. Disse investerings-

behov begrænser museets muligheder for at styrke museets egen samling. Museet vil derfor

intensivere søgningen efter ekstern finansiering med henblik på at opfylde de kommende års

kapitalbehov.

ØKONOMISKE NØGLETAL
ARKEN går ud af 2003 med et overskud på 65.812 kr. mod budgetteret 40.000 kr. Dette resul-

tat er opnået til trods for, at museet har brugt ekstraordinære midler til:

● Investeringer i forøget museumssikkerhed bl.a. et helt nyt elektronisk 
overvågningssystem / ITV-system

● Investering i forøgelse af kølekapaciteten i museets klimastyringssystem

● Ombygning og indretning af nye kontorarbejdspladser

● Fortsat udvikling og udbygning af museets IT-platform 
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR 2003
Fordelingen af indtægter og udgifter i 2003 fremgår af følgende to figurer :

Udstillinger, samlingen og formidling,
29 % (11,0 mio.)

Kultur og børn, 8 % (2,8 mio.)

Marketing, PR og klubARKEN ,
13 % (5,1 mio.)

Ejendom, 17 % (6,4 mio.)

Kommercielle omkostninger, 15 % (5,6 mio.)

Administration og ledelse, 16 % (6,1 mio.)

Hvordan anvendte ARKEN midlerne i 2003 på i alt 37,8 mio. kr.

Afskrivninger, 2 % (0,7 mio.)Overskud, 0 % (0,1 mio.)

Amtstilskud, drift, 35 % (13,1 mio.)

Finansloven §21, 17 % (6,5 mio.)HUR, 14 % (5,4 mio.)

Andre tilskud, 3 % (1,1 mio.)

Entré- og medlemsindtægter, 15 % (5,8 mio.)

Kommercielle indtægter, 15 % (5,7 mio.)

Hvor fik ARKEN pengene fra i 2003 i alt 37,8 mio. kr.

Andet, 1 % (0,2 mio.)

LEDELSESBERETNING  
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ØKONOMISKE NØGLETAL FOR PERIODEN 1999-2003:
Fordelingen af indtægter og udgifter i perioden 1999-2003 fremgår af følgende to figurer:
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UDSTILLINGER
ARKEN har gennemført følgende udstillinger i 2003:

HENRY HEERUP – TRO, HÅB OG KÆRLIGHED

1.2-9.6 2003

● Udstillingen bestod af 143 værker: malerier, stenskulpturer og skraldemodeller.

● Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri.

● Kataloget blev trykt på dansk i 6.000 eksemplarer.

● Antal besøgende i udstillingsperioden: 77.620

ARKENS SAMLING 2003

8.3-14.9 2003

● 34 værker med hovedvægt på nye erhvervelser.

● Installeret i Kunstaksen og Grafikgalleriet.

● Antal besøgende i udstillingsperioden: 72.744
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Oscar Niemeyer: Katedralen i Brasília (indefra) 1956-70, fra udstillingen OSCAR NIEMEYER, 27.9.2003 – 11.1. 2004.
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PLETSKUD – værker fra Astrup Fearnley Samlingen

21.6-31.8 2003

● Udstillingen bestod af 59 værker:Video, skulpturer, installationer, fotos m.m.

● Udstillingen var et udlån fra Astrup Fearnley Samlingen, Oslo.

● Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri.

● Kataloget blev trykt på dansk i 1.300 eksemplarer.

● Antal besøgende i udstillingsperioden: 18.910

HELMUT NEWTON - Sex & Landscape / Yellow Press

13.9 2003 – 18.1 2004

● Udstillingen bestod af to fotoserier med henholdsvis 101 og 82 værker.

● Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri og Lille Galleri.

● ARKEN deltog i trykning af katalog på de to fotoserier.

● Antal besøgende i udstillingsperioden: 39.338

OSCAR NIEMEYER

27.9 2003 – 11.1 2004

● Udstillingen bestod af 176 farvefotografier af fotograf Michel Moch, 17 arkitekturmodeller,

42 fotografier af Marcel Gautherot, 2 møbler, 117 originaltegninger, fotografier m.m.

● Installeret i Store Galleri, Søjlegalleri, Internt Galleri og Lille Galleri.

● Antal besøgende i udstillingsperioden: 33.340

JOHN BOCK – Klynken i Knæk

1.11 2003 – 8.2 2004

● Udstillingen bestod af 7 videoer i en 

totalinstallation.

● Installeret i Grafik Galleri.

● Kataloget blev trykt i samarbejde med Walther

König Verlag i 1.200 eksemplarer, hvoraf 

ARKEN fik 400.

● Antal besøgende i udstillingsperioden: 36.583

Værket blev vist i udstillingen HELMUT NEWTON 
– Sex & Landscapes/Yellow Press 13.9. 2003 – 18.1.2004

Helmut Newton: Celia, Miami, 1991 © Helmut Newton 



UDSTILLINGER OG UNDERVISNING FOR BØRN OG UNGE
Børn og unges møde med kunsten har en høj prioritet på ARKEN. I alt besøgte 27.291 børn

og unge ARKEN i 2003, hvilket svarer til 18,7 % af det samlede besøgstal.

ARKEN anser Skoletjenesten som en hjørnesten i sine aktiviteter. Museets filosofi er at løfte

børnene op til kunsten. Det er vigtigt, at børnene møder kunsten på samme vilkår som muse-

ets øvrige gæster. Og det klarer børnene storartet. Børn i alle aldre har deres egen alvor og

besidder ofte en forbløffende evne til at aflæse selv meget avanceret kunst.

På nogle felter kan et museum sammenlignes med en skole. Som kunstmuseum er ARKEN en

del af samfundets oplysningsprojekt.Vores opgave er at formidle forskningsbaseret viden om

de tolkninger af tilværelsen, som findes i kunsten. Kunsten belyser, definerer, kommenterer og

kritiserer de vilkår, vi som mennesker lever under i dag. Sådanne indsigter kan være med til at

stimulere det enkelte barns kulturelle identitet og udvikling.

Mellem skole og museum er der dog den væsentlige forskel, at museet også tilbyder et alter-

nativt tværfagligt læringsmiljø. På et kunstmuseum som ARKEN bliver eleverne præsenteret for

kunstneriske udtryk, og det konkrete sansende møde med kunstværkerne er væsentligt.

Eleverne får på museet en autentisk oplevelse, som tager udgangspunkt i udtryksformer, som

pirrer nysgerrigheden og gør oplevelsen nærværende.

Skoletjenesten muliggør, at museet også for børn og unge er et sted, der på baggrund af kva-

litet, indsigt og fordybelse, er med til at sætte et nyt perspektiv på tilværelsen.

AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE I TILKNYTNING TIL 
ARKENS UDSTILLINGER

HENRY HEERUP

Udstillingen gav mulighed for at se Heerups bedste værker. Udstillingen så forbi anekdoterne

og myterne om Heerup og ind i kunstnerens store livsprojekt. Gennem motiver fra hverdagen

og det nære familieliv, det erotiske forhold mellem mand og kvinde, naturens vækstformer og

krigen viste udstillingen kunstnerens harmoniske forestilling om menneskets evne til at leve, dø

og skabe liv ud fra basale værdier som tro, håb og kærlighed.
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Til de yngste klassetrin (3.-6. kl.) bestod undervisningsmaterialet af spørgsmål, som refererede

til børnenes egen verden, opgaver som skærpede iagttagelsen, og sammenligninger der øgede

forståelsen for formsprogets muligheder og billeders udtryksmuligheder.

Til folkeskolens ældste klasser (7.-10. kl.) og gymnasiet/HF blev udarbejdet et undervisnings-

materiale, som forholdt sig kritisk og reflekterende til den måde, der tales om kunst og kunst-

nere på.

Der blev arrangeret to workshops i forbindelse med Heerup-udstillingen. På den første work-

shop lavede børnene deres egne skraldemodeller. Resultatet var ofte imponerende og fanta-

sifulde skulpturer, hvor kapsler, karamelpapir og fluesmækkere fik nyt liv.

I den anden workshop diskuteredes hvorfor og hvordan man rammer et kunstværk ind. Hvad

betyder rammen for et kunstværk og vores oplevelse af det? Indramningens muligheder afprø-

vedes af børnene under kunstner John Kørners kyndige ledelse.

OSCAR NIEMEYER

ARKENs udstilling var den første præsentation af Niemeyers arkitektur for et dansk publikum.

Den er en omfattende visning af hans realiserede projekter og arkitektoniske visioner fra mid-

ten af 1930erne til i dag.

En arkitekturudstilling var en ny udfordring for skoletjenesten og for dens pædagogiske aktivi-

teter. Både voksne og børn har kendskab til og erfaringer med arkitektur som en del af vores

hverdag. Men som oftest er vores forhold så vanemæssigt og funktionspræget, at vi sjældent i

hverdagen forholder os analytisk til den. I modsætning til maleriet, der kan isoleres som en flade

på væggen, omgiver arkitekturen os. Samtidig kan især Niemeyers bygninger have mangfoldige

former, der alle vil opleves og læses forskelligt. Det gav nogle spændende og meget forskellige

forløb med både de små børn og med de ældre børn fra folkeskolens afgangsklasser og gym-

nasieklasser.

Undervisningsmaterialet til Oscar Niemeyer var på alle måder en ny type materiale: Om arki-

tektur, i nyt design og tematisk inddelt. ARKEN introducerede den brasilianske arkitekt Oscar

Niemeyer med et aldersdifferentieret undervisningsmateriale, der præsenterede tre forskelli-

ge temaer eller indgange til Niemeyers arkitektur.

Undervisningsmaterialet til Oscar Niemeyer bestod af en plakat, som på bagsiden havde en

billedcollage, og et aldersdifferentieret hæfte, der belyste forskellige temaer: Hæftet til de yng-

FORMIDLING



ste klassetrin (1.-5. klasse) havde overskriften ”Arkitektur og omgivelser”.Temaet til folkesko-

lens ældste klasser (6.-10. klasse) var ”Arkitektur og organiske former”. Til gymnasiet/HF og

VUC var fokuset lagt på ”Brasília – bymønstre og idealer”

For at gøre opmærksom på hvad arkitekturens former kan betyde, var børn i alderen 5-14 år

inviteret til at bruge en dag af deres efterårsferie i ARKENs workshop. Udgangspunktet var de

særprægede bygninger af den brasilianske arkitekt Oscar Niemeyer.

I uge 48 arbejdede Skoletjenesten tæt sammen med to lærere fra Teglmoseskolen i Albertslund

om tilrettelæggelse af temauge om Kunst og Natur. Skolen deltog på ARKEN i et længere

omvisningsforløb, og efterfølgende arbejdede børnene med Niemeyer-workshopideen på sko-

len. Forløbet blev afsluttet med en udstilling på skolen, hvor ARKENs Skoletjeneste deltog i fer-

niseringen.
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Som kunstmuseum er ARKEN en del af samfundets oplysningsprojekt.Vores opgave er at formidle forskningsbaseret
viden om de tolkninger af tilværelsen, som findes i kunsten. Kunsten belyser, definerer, kommenterer og kritiserer de
vilkår, vi som mennesker lever under i dag. Sådanne indsigter kan være med til at stimulere det enkelte barns kultu-
relle identitet og udvikling. Her deltager børn i efterårsferiens workshop, som blev holdt i forbindelse med OSCAR
NIEMEYER-udstillingen

I 2003 besøgte 27.291 børn og unge ARKEN.
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ARKENS SAMLING

Skoletjenesten har fra 1. september 2001 arbejdet med en overordnet strategi om at formid-

le vores samling og introducere samtidskunsten på lige fod med andre undervisningsforløb.

Samlingen lægger i høj grad op til at arbejde tværfagligt og til at arbejde med feltet visuel kul-

tur, som er den vej billedkunstfaget i skolen bevæger sig nu.

Samtidskunsten forholder sig til denne visuelle kultur, som børn og unge er vant til at omgås. Den

tager ofte udgangspunkt i beskuerens sociale, kulturelle og politiske kontekst. Hverdagslivets spørgs-

mål og individets livsbetingelser bliver centrale. Det har konkret udmøntet sig i forløbene ”Gå tæt

på et værk”, hvor et udvalgt værk fra samlingen blev diskuteret med den deltagende klasse.

JOHN BOCK

Skoletjenesten kørte undervisningsforløb i John Bocks totalinstallation med stort udbytte for

særligt de større børn. Skoletjenesten havde en praktikant i 14 dage i åbningsperioden, der til-

rettelagde et forløb for VUC-hold og udarbejdede en rapport om forløbet med fine pointer.

Bock lagde op til diskussion af spørgsmål som: hvad er kunst og hvad er videnskab? Hvordan

opnår vi viden gennem logisk tænkning eller idéassociation, og hvad er en kunstner, og hvad er

et kunstværk?

ANDRE AKTIVITETER I 2003

ARKENS ARKITEKTUR

Parallelt med forløbene i de aktuelle udstillinger har Skoletjenesten kørt forløb i ARKENs arki-

tektur. ARKENs arkitektur er som bekendt meget kontrastfyldt med dramatiske overgange

mellem åbne rum og små intime rum. Mellem rum, der er præget af specielle former og skæve

vinkler, og traditionelle firkantede udstillingsgallerier.

Museets arkitektur gør opmærksom på sig selv. De buede og tiltede vægge, de forskudte

niveauer, de særlige lysindfald, de synlige konstruktioner og enkelte steder markante farver sti-

mulerer alle sanser og kræver at blive oplevet med hele kroppen.

Skoletjenesten vil i foråret 2004 udarbejde et aldersdifferentieret undervisningsmateriale om

ARKENs arkitektur og Køge Bugt Planen.

DANNELSE OG SKOLETJENESTEN

Sammen med de øvrige institutioner i Skoletjenesten har ARKENs skoletjeneste i et langt kur-

susforløb drøftet og arbejdet med temaet “dannelse” ud fra forskellige vinkler. Særlig det i

FORMIDLING



pædagogiske kredse meget debatterede begreb selvdannelse har været sat til debat. Hvordan

skal museerne forholde sig til denne nye politiske dagsorden i skolerne? 

Dannelsesdebatten korresponderer fint med ARKENs klart formulerede dannelsesideal, og

debatten vil således udmønte sig i et studiekredsforløb for Skoletjenestens omvisere i 2004,

hvor temaet diskuteres og omsættes til den dialogbaserede omvisningsform, som

Skoletjenesten praktiserer.

SANDDAG DEN 13. JUNI

Temaet for årets sanddag var den fantastiske legende om Atlantis, det storslåede ørige, hvor natur,

videnskaber, arkitektur og skønhed trivedes. Ifølge legenden forsvandt Atlantis, da der pludselig

opstod en kæmpe flodbølge, og øerne, paladserne og beboerne blev opslugt af havet. Men histo-

rien behøver ikke slutte her. Mange har forestillet sig Atlantis som et rige, der lever videre dybt

nede under havets overflade.

Øriget Atlantis genopstod i al sin pragt på stranden ved ARKEN. Bjerge, templer, slotte, kanaler,

broer og det vilde dyreliv prydede sandstranden, og de fineste eksempler blev præmieret. Dagen

blev afsluttet med en festlig koncert med MEK PEK.

Dagen blev besøgt af 4.200 børn, hvilket atter engang marke-

rer en vækst i deltagerantallet til denne meget populære dag.

ARKEN FOR DIG

ARKEN for Dig er titlen på det formidlingsmateriale, der kom-

mer vores gæster med børn i møde. Det er altid tilpasset den

aktuelle hovedudstilling. Materialet skal forøge kvaliteten af bør-

nefamiliers besøg på ARKEN. Det lægger op til samtale mellem

barn og voksen og sigter på at gøre børn mere fortrolige med

kunstens verden og dens sprog. Det giver både forældrene og

børnene konkrete redskaber til at få en oplevelse ud af mødet

med kunsten.

ARKEN har fastholdt tilbuddet til børn, der besøger museet

uden for institutionssammenhæng gennem hele 2003. Museet

får mange meget positive tilbagemeldinger på det og vil videre-

føre materialet i 2004.
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ARKEN For Dig giver både børn og forældre
konkrete redskaber til at opleve kunsten.
Materialet er altid tilpasset den aktuelle udstilling.
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Øriget Atlantis genopstod i al sin pragt på stranden ved
ARKENs Sanddag 2003. Bjerge, templer, slotte, kanaler,
broer og det vilde dyreliv prydede sandstranden, og de
fineste eksempler blev præmieret.
Dagen blev besøgt af 4.200 børn.
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BESØGSTALLET

I alt var der 145.579 gæster til museets udstillinger i 2003. I særdeleshed appellerede Heerup-

udstillingen til mange mennesker. Februar og marts måned blev som sædvanligt årets mest

besøgte måneder med henholdsvis 21.867 og 17.702 besøgende.

Museet er meget glad for og stolt over, at mange børn besøgte museet i 2003 som led i under-

visningen i billedkunst i folkeskolen og på gymnasiet/HF. I alt besøgte 27.291 børn museet i

2003, svarende til 18,7 % af det samlede besøgstal. Heerup-udstillingen var især et stort aktiv

for museets Skoletjeneste. Den medvirkede til det fine børne-besøgstal med over 16.652

besøgende børn og unge.

Den gennemsnitlige entréindtægt pr. museumsgæst var 29,26 kr. mod budgetteret 31,77 kr.

Den lavere gennemsnitspris skal ses i sammenhæng med det stærkt forøgede antal børn og

unge, der besøgte museet. ARKEN giver som statsanerkendt museum fri entre til grupper fra

de fleste typer af uddannelsesinstitutioner.

ARKENs besøgstal fordeler sig således:

1999 2000 2001 2002 2003

Voksne 96.866 90.068 85.664 97.122 72.539

klubARKEN 8.328 9.527 9.245 11.725 13.838

Børn op til 15 år 8.214 6.564 7.559 8.865 7.261

Pensionister 17.290 20.440 16.433 22.557 17.283

Studerende 17.016 13.074 9.850 8.597 6.980

Skole/Gymnasieelever 21.086 15.027 21.862 21.215 20.030

Arrangementer 2.994 5.317 6.812 10.124 7.648

I alt 171.794 160.017 157.425 180.205 145.579

BESØGSTALLET



KULTURELLE ARRANGEMENTER

Der er afholdt i alt 29 kulturelle arrangementer i 2003 med 2.349 gæster mod 3.186 gæster til

34 arrangementer i 2002. Nettoudgiften for museet på disse aktiviteter har været ca. 0,9 mio. kr.

Det faldende besøgstal til de kulturelle arrangementer i 2003 har fået ARKEN til at skifte strate-

gi for 2004. Der vil blive arrangeret væsentligt færre arrangementer. Disse vil alle appellere til et

bredere publikum. Det vil ikke medføre et lavere ressourceforbrug eller lavere kvalitetsniveau,

men museet håber at kunne øge belægningsprocenten til de enkelte arrangementer væsentligt.

Hvis det ikke lykkes, vil bestyrelsen foretage en grundig vurdering af det hensigtsmæssige i at fort-

sætte denne aktivitet.

Museets koncertvirksomhed er out-sourcet til firmaet KoncertArt. KoncertArt har afholdt 20

koncerter i 2003. KoncertArt tilrettelægger et koncertprogram, der dækker klassisk musik, jazz,

børnekoncerter og musikdramatik. Samarbejdet med KoncertArt fungerer godt.

KOMMERCIELLE ARRANGEMENTER

Der er afholdt 58 kommercielle arrangementer i 2003. Det har i langt de fleste tilfælde været

større private firmaer, der har lejet lokaler til konferencer, produktpræsentationer, salgsmøder,

middagsselskaber og andre business-to-business aktiviteter. Bruttoresultatet på de kommerci-

elle arrangementer er 1 mio. kr. Det er et tilfredsstillende resultat.

Arrangementsmarkedet har fulgt den generelle samfundsøkono-

mi og udvist en vigende tendens i 2003. Det har medført en gan-

ske betydelig priskrig på konferencemarkedet. Samtidig dukker

der hele tiden nye udbydere op i hovedstadsområdet.ARKEN har

derfor haft vanskeligt ved at udnytte den kapacitet, museet har til

kommercielle arrangementer.

ARKEN har fortsat som målsætning at fastholde den fine indtje-

ning fra de kommercielle aktiviteter og sætter sin lid til, at den

store Picasso-udstilling vil medvirke til at styrke museets konkur-

renceevne i første halvdel af 2004.
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ARRANGEMENTER

Der blev holdt 58 kommercielle arrangemen-
ter på ARKEN i 2003. I langt de fleste tilfælde
har det været større private firmaer, der har
lejet lokaler til konferencer, produktpræsenta-
tioner, salgsmøder, middagsselskaber og andre
business-to-business aktiviteter. Her er det
supermarkedskæden Netto, der har kundear-
rangement med vinsmagning.



ARKEN ARRANGEMENTER
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klubARKEN

klubARKEN havde ved årsskiftet 2003/2004 tegnet 3.579 medlemskaber. Heraf består stør-

stedelen af par-medlemskaber.ARKEN er således gennem sin klub i dialog med et relativt stort

antal enkeltpersoner.

klubARKEN har også i 2003 været et stort aktiv for museet. Formidlingen af kunst til med-

lemmerne er især sket gennem invitationer til alle klubbens medlemmer til udstillingsfernise-

ringer og gennem afholdelse af 18 arrangementer. Disse var meget velbesøgte. 1.422 klub-

medlemmer deltog i klubarrangementerne.

ARKEN havde som målsætning at konsolidere medlemstallet på over 4.250 klubmedlemmer.

Det opnåede resultat lever derfor ikke op til målsætningen. Det er et incitament for at videre-

udvikle klubARKEN. Museet ser frem til at invitere alle klubbens medlemmer til væsentlige

begivenheder på ARKEN samt fortsætte klubbens målrettede kunstformidling.

klubARKEN har også i 2003 været et stort aktiv for museet. Formidlingen af kunst til medlemmerne er især sket
gennem invitationer til alle klubbens medlemmer til ferniseringer og gennem afholdelse af 18 arrangementer. Disse
var meget velbesøgte. Her er det et af de mere hyggebaserede arrangementer for klubben, sommerens grillaften i
museets Skulpturgård.



BUTIKKEN og CAFÉEN
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BUTIKKEN OG  CAFÉEN

ARKENs butik har i 2003 haft en omsætning på ca. 3,1 mio. kr.

Omsætningen i caféen inkl. arrangementer har været på over 4,5 mio. kr.

ARKENs café er bortforpagtet til Select Service Partners (SSP), som er en del af Compass Group.

Museet samarbejder med SSP om den daglige drift af caféen og i forbindelse med kommercielle

arrangementer og ferniseringer. Dette samarbejde fungerer meget tilfredsstillende under alle for-

hold, både i forbindelse med den daglige drift og i forbindelse med udbuddet af kommercielle

arrangementer.
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KUNSTERHVERVELSER I 2003

KUNSTERHVERVELSER I 2003

Fra ARKENs start har der været lagt vægt på, at museet opbygger en egen samling, som kan

supplere de øvrige udstillingsaktiviteter. Museet lægger afgørende vægt på at opretholde et

efter danske forhold ganske stort indkøbsbudget for i så høj grad som muligt at styrke opbyg-

ningen af samlingen kvalitativt og kvantitativt.

Indkøbene vil til et vist niveau afspejle udstillingspraksis, således at museet i det omfang, det er øko-

nomisk muligt, vil supplere samlingen med centrale værker fra de udstillinger, der vises på museet.

Samtidig har museet udpeget følgende centrale indsatsområder:

● Dansk kunst efter 1945

● Nordisk kunst efter 1945

● Kunstfotografiet: Fotos optaget af billedkunstnere og kunstfotografer

● Fluxuskunst

● Multimediebaseret kunst og kunst baseret på ny teknologi

● Samtidig international kunst med vægt på europæisk kunst,

som refererer til og perspektiverer den aktuelle danske kunst

Jeff Koons: Inflatable Balloon Flower (Yellow), 1997



LARS ARRHENIUS

A-Z, 1.4.2002

C-print.Værket består af 96 plader à 40 x 26 cm

Erhvervet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen.

BENNY DRÖSCHER

Travelling Spaceship – Wondering Spirit, 2001

Polyurethan, 9 sommerfugle. 60 x 43 x 43 cm

TIM EITEL

Treppe, 2003

Olie på lærred, 25 x 25 cm

TIM EITEL

Arken, 2003

Olie og akryl på lærred, 25 x 25 cm

OLAFUR ELISASSON

Quadrible Light Ventilator Mobile, 2002/2003

Blandede medier, variable mål

ESKE KATH

Disintegration/volcano, 2002-03

Acryl og collage på lærred, træ, højtaler, kaffe

230 x 180 cm

ESKE KATH

Glaseret keramik, 2003

Glaseret keramik med højttaler,

180 x 45 x 45 cm

JEFF KOONS

Inflatable Balloon Flower (Yellow), 1997

PVC, 146 x 189 x 185 cm

JULIE NORD

The Storm, 2003

Akvarel, airbrush, blyant og farvepen på papir

44,5 x 63,5 cm
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KØB I 2003

JULIE NORD

The Matchgirl, 2003

Akvarel, airbrush, blyant og farvepen på papir

46 x 66 cm

DAVID SCHNELL 

Hochbahn, 2000

Tempera på lærred, 220 x 150 cm

VIBEKE TANDBERG

Dad #1, 2000

C-print, 139 x 105 cm

VIBEKE TANDBERG

Dad #2, 2000

C-print, 139 x 105 cm

BILL VIOLA

Unspoken (Silver and Gold), 2002

Diptykon, videoprojektion på bladguld og 

-sølvpaneler

62,2x193 x 5,7 cm

Erhvervet med støtte fra Augustinus Fonden og

Ny Carlsbergfondet

MATTHIAS WEISCHER 

Raum nr. 1, 2000

Olie på lærred, 250 x 220 cm

TROELS WÖRSEL

U.t. (”illare idea”), 2003

Akryl på lærred, 180 x 150 cm

TONY OURSLER

Sferics, 2001

DVD installation/projection,

Sony DPL CS2 projektor, DVD spiller, DVD,

metal, plexiglas 

160x91,5x31 cm (variable dimensioner).

Erhvervet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen.
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David Schnell: Hochbahn, 2000



SPONSORER OG FONDE
SOM HAR STØTTET ARKEN MUSEUM FOR MODERNE KUNST I 2003

ARKEN Museum for Moderne Kunst takker alle sponsorer, samarbejdspartnere og fonde for et

godt samarbejde i 2003.

Deloitte og ARKEN har i 2003 fortsat det gode samarbejde, der startede i 2000. Deloitte bidra-

ger især med virksomhedsrådgivning og med kontant støtte til større udstillinger. Museet ser med

meget store forventninger frem til et fortsat godt og tæt samarbejde til fælles glæde og gavn.

Steria A/S indgik i 2000 en foreløbigt 3-årig samarbejdsaftale med ARKEN. Denne samarbejds-

aftale er blevet forlænget, så den nu løber til og med 2004. Steria opstiller en IT-referenceinstalla-

tion, som ARKEN bruger i sin daglige drift. Referenceinstallationen bliver af Steria brugt som show-

case over for deres kunder. Museet ser med meget store forventninger frem til et godt og tæt

samarbejde til fælles glæde og gavn.

ORACLE Danmark har i 2001 indgået en 3-årig samarbejdsaftale med ARKEN om at levere

databaser, udviklingshjælp og applikationer til udvidelse af ARKENs samlede IT-platform.Museet ser

med meget store forventninger frem til et godt og tæt samarbejde til fælles glæde og gavn.

KLS Digital har indgået en barteraftale med museet, således at ARKEN meget favorabelt kan få

produceret skiltemateriale af forskellig type til formidling af udstillingerne.

av-Form har indgået en samarbejdsaftale med museet, hvor av-Form bl.a. vederlagsfrit leverer

materialer til ARKENs Skoletjeneste til stor glæde og gavn for museets mange besøgende børn og

unge.

Ny Carlsbergfondet har ydet en afgørende støtte i forbindelse med indkøbet af Bill Viola,

Unspoken (Silver and Gold), 2002.
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Augustinus Fonden har ydet en afgørende støtte i forbindelse med indkøbet af Bill Viola,

Unspoken (Silver and Gold) 2002.

Kuturarvsstyrelsen har ydet en afgørende støtte i forbindelse med indkøbet af Lars Arrhenius

værk,A/Z, 2002 og i forbindelse med indkøbet af Tony Oursler, Sferics, 2001.

Kunststyrelsen har ydet støtte til danske kunstnerhonorarer i forbindelse med udstillingerne på

ARKEN.

EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Education and Culture

2000 er en væsentlig samarbejdspartner og har ydet en afgørende og væsentlig støtte til virkelig-

gørelsen af udstillingen JOHN BOCK – Klynken i Knæk.

Göethe Instituttet støttede også udstillingen JOHN BOCK – Klynken i Knæk.

Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorck´s fond har ydet støtte til produktionen af kata-

loget til udstillingen HENRY HEERUP – TRO, HÅB OG KÆRLIGHED.

Grosserer L. F. Foght´s Fond har ydet støtte til produktionen af kataloget til udstillingen

HENRY HEERUP – TRO, HÅB OG KÆRLIGHED.

Statens Musikråd støttede ARKENs koncertserie i 2003.

Solistforeningen af 1921 støttede ARKENs klassiske koncerter i 2003.

Albertslund, Ballerup,, Brøndby, Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj,

Solrød og Vallensbæk kommuner bidrog alle til virkeliggørelse af den årlige Sanddag.

TRYG bidrog med badesikkerhed og præmier ved den årlige Sanddag

SPONSORER OG FONDE
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LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2003 for ARKEN Museum for Moderne Kunst.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Vi anser den valgte 

regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af

Den selvejende institutions aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til Københavns Amts godkendelse.

Ishøj, den 1. marts 2004

DIREKTION

Christian Gether Lars Kirdan

Direktør Vicedirektør

BESTYRELSE

Svend Jakobsen Lars Eskesen Britta Christensen

Formand Næstformand

Irene Lütken Ole Albæk Pedersen Ole Lindboe

Carsten Aagaard Ebbe Salling

LEDELSESPÅTEGNING



REVISIONSPÅTEGNING

Vi har revideret årsrapporten for ARKEN Museum for Moderne Kunst for regnskabsåret 2003.

Den selvejende institutions ledelse har ansvaret for årsrapporten.Vores ansvar er på grundlag

af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

DEN UDFØRTE REVISION

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse stan-

darder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af

sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter

stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og

oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regn-

skabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samle-

de præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et til-

strækkeligt grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Den selvejende institu-

tions aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2003 samt af resultatet af Den selvejende

institutions aktiviteter for regnskabsåret 2003 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 1. marts 2004

Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kjeld Chr. Bøg John Menå

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Regnskabets resultatopgørelse er opstillet efter det funktionsopdelte skema. Den anvendte regnskabsprak-

sis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Den selv-

ejende institution, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når Den selvejende institution som følge af en tidligere begivenhed har

en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Den sel-

vejende institution, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

INDTÆGTER 

Modtagne, eller når der er givet bindende tilsagn herom, tilskud og sponsorindtægter indtægtsføres i den

periode de vedrører.

klubARKEN medlemskontingenter indtægtsføres i takt med, at de modtages.

Entré-, omvisnings-, arrangements-, butiks- og øvrige indtægter indtægtsføres i takt med den fysiske leve-

ring af ydelsen/varen.

UDSTILLINGS- OG ARRANGEMENTSOMKOSTNINGER

For udstillinger, der afsluttes umiddelbart i forlængelse af regnskabsårets udløb, hensættes der fuldt ud til

nedtagningsomkostninger.

Udstillings- og arrangementsomkostninger indeholder tillige direkte omkostninger vedrørende restaurant-

og butiksdrift.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS



SKAT 

Den selvejende institution er efter godkendelse i Ishøj Kommune fritaget for at betale skat, jf. Selskabs-

skattelovens § 3, stk. 1, nr. 5.

PERIODISERING

Der foretages fuld renteperiodisering uanset forfaldstidspunkt og der afsættes beregnet feriepenge-

forpligtelse.

BALANCEN

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid (5 år).

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af afskrivninger.

Inventar og driftsmidler afskrives over forventet brugstid (5 år).

IT-udstyr afskrives over forventet brugstid (2 1/2 år).

Aktiver med anskaffelsesværdi på under 15.000 kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

KUNSTVÆRKER 

Kunstværker, der er erhvervet for egne midler eller med tilskud fra sponsorer, er udgiftsført via nedskriv-

ning til 0 kr.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger

til imødegåelse af forventede tab.

VAREBEHOLDNINGER

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er

lavere.

Der foretages nedskrivning på ukurante varer, herunder langsomt omsættelige varer.

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagel-

sesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørel-

sesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
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PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

EGENKAPITAL 

Der foretages henlæggelser til særlige formål i henhold til bestyrelsesbeslutninger.

HENSATTE FORPLIGTELSER

Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, besluttede og offent-

liggjorte omstruktureringer samt nedtagningsomkostninger for ikke afsluttede udstillinger.

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige

for på balancedagen at afvikle forpligtelserne.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

Pengestrømsopgørelsen for ARKEN præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme ved-

rørende drift, investeringer og finansiering samt Den selvejende institutions likvider ved årets begyndelse og

slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ændring i driftskapital

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af

immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af

Den selvejende institutions indskudskapital og omkostninger forbundet hermed samt renter.

Likvider omfatter likvide kasse- og bankbeholdninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2003

2003 2002

Note kr. t.kr.

1 Nettoomsætning 11.078.716 13.350

2 Amts-, stats-, og HUR-tilskud 24.980.231 24.915

3 Øvrige tilskud 1.649.284 1.976

Indtægter 37.708.231 40.241

5 Nedskrivning af årets kunsterhvervelser (1.487.892) (1.958)

4,5 Udstillings- og arrangementsomkostninger (16.543.046) (16.334)

Bruttoresultat 19.677.293 21.949

4,5,6 Administrationsomkostninger (15.145.237) (16.902.)

Salgsomkostninger (4.249.929) (4.700)

Andre driftsudgifter (384.966) (533)

Driftsresultat (102.839) (186)

Finansielle indtægter, netto 168.651 284

ÅRETS RESULTAT 65.812 98

der er fordelt således:

9 Henlagt til reserve for driftskapital 57.500 57

10 Henlagt til reserve for overført overskud 8.312 41

I alt fordelt 65.812 98
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BALANCE AKTIVER

AKTIVER

2003 2002

Note kr. t.kr.

Indretning af lejede lokaler 224.787 29

7 Immaterielle anlægsaktiver i alt 224.787 29

Inventar og driftsmidler 1.466.171 1.448

Kunstværker 0 0

7 Materielle anlægsaktiver i alt 1.466.171 1.448

Anlægsaktiver i alt 1.690.958 1.477

Varebeholdninger 829.776 900

Debitorer 203.174 448

Andre tilgodehavender 941.868 1.141

Periodeafgrænsningsposter 1.622.996 937

Tilgodehavender i alt 2.768.038 2.526

Likvide beholdninger 3.155.046 5.595

Omsætningsaktiver i alt 6.752.860 9.021

AKTIVER I ALT 8.443.818 10.498

BALANCE PR. 31.12.2003



PASSIVER

2003 2002

Note kr. t.kr.

Egenkapital

8 Indskudskapital 300.000 300

9 Reserve for driftskapital 2.415.000 2.357

Disponeret egenkapital 2.715.000 2.657

10 Overført overskud 352.236 344

Egenkapital i alt 3.067.236 3.001

11 Hensatte forpligtelser 360.000 973

Hensatte forpligtelser i alt 360.000 973

Omkostningskreditorer 3.372.098 4.397

Offentlig gæld 28.254 28

Øvrig gæld 1.577.162 1.794

Periodeafgrænsningsposter 39.068 305

Gæld i alt 5.016.582 6.524

PASSIVER I ALT 8.443.818 10.498

Eventualforpligtelser
Museet har indgået huslejekontrakt med Københavns Amt. Lejemålet var

uopsigeligt for begge parter frem til 1. januar 2003. Lejemålet kan herefter

opsiges af en af parterne med 6 måneders varsel.

Museet har derudover indgået almindelige driftsmæssige leasingforpligtelser svarende 

til årligt ca. 200 t. kr. over de næste 1-3 år.
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2003 2002

kr. t.kr.

Indtægter ved museumsaktivitet 11.078.716 13.350

Offentlige og private tilskud 26.629.515 26.891

Udgifter ved museumsaktivitet (16.543.046) (16.334)

Administrations- og salgsudgifter m.v. (19.079.991) (21.515)

Driftsresultatets likviditetsvirkning 2.085.194 2.392

Ændringer i varebeholdninger 70.317 (98)

Ændringer i tilgodehavender (242.046) 510

Ændringer i hensættelser (613.000) 318    

Ændringer i kreditorer og skyldige omkostninger (1.507.373) 628

Driftskapitalens likviditetsvirkning (2.292.102) 1.358

Driftsaktivitetens likviditetsvirkning (206.908) 3.750

Køb af kunstværker (1.487.892) (1.958)

Investering i lejede lokaler (208.218) 0

Køb af inventar og driftsmidler (705.247) (717)

Investeringsaktivitetens likviditetsvirkning (2.401.357) (2.675)

Finansielle indtægter, netto 168.651 284

Finansieringsaktivitetens likviditetsvirkning 168.651 284

ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING (2.439.614) 1.359

Likvide beholdninger primo 5.594.660 4.236

LIKVIDE BEHOLDNINGER ULTIMO 3.155.046 5.595
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NOTER

2003 2002

kr. t.kr.

1. Nettoomsætning

Entre- og arrangementsindtægter 6.706.945 8.042

klubARKEN medlemskontingenter 982.506 1.092

Varesalg, Butik 3.161.844 3.923

Forpagtningsafgift, Restaurant 227.421 293

11.078.716 13.350

2.Amts-, stats- og HUR-tilskud

Statstilskud 6.538.819 6.524

Driftstilskud, Københavns Amt 13.071.390 13.172

Tilskud, HUR 5.370.022 5.219

24.980.231 24.915

3. Øvrige tilskud 

Sponsorer og tilskud til kunstkøb, udstillinger etc. 1.154.421 1.262

Sponsorer og tilskud til andet 494.863 714

1.649.284 1.976

4. Personaleudgifter 

Lønninger 14.854.324 14.240

Sociale udgifter, pension 1.102.827 903

Øvrige 707.115 735

16.664.266 15.878

De samlede personaleudgifter, indgår med kr. 8.508.530 (2002: t.kr. 7.820) i udstillings- og arrangements-

omkostninger og med kr. 8.155.736 (2002: t.kr. 8.058) i administrationsomkostninger.

Det samlede honorar og den samlede løn til bestyrelse og direktion i 2003 udgør i alt kr. 1.873.113 

mod t.kr 1.781 i 2002.

Der har i gennemsnit været ansat 46,5 medarbejdere i 2003 mod 45 i 2002.

NOTER
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NOTER

2003 2002

kr. t.kr.

5.Afskrivninger og nedskrivninger

Årets afskrivninger udgør 700.141 621

Årets nedskrivninger på kunsterhvervelser udgør 1.487.892 1.958

2.188.033 2.579

De samlede afskrivninger indgår med kr. 700.141 (2002: t. kr. 621) i administrationsomkostninger.

De samlede nedskrivninger indgår med kr. 1.487.892 (2002: t. kr. 1.958) i nedskrivning af årets 

kunsterhvervelser.

6.Administrationsomkostninger
I regnskabsposten administrationsomkostninger indgår ejendomsomkostninger med 

4,9 mio. kr. (2002: 6,0 mio.)

7.Anlægsaktiver
Indretning af Inventar og Kunst-

lejede lokaler driftsmidler værker

kr. kr. kr.

Kostpris 01.01.2003 825.318 4.860.336 9.168.190

Tilgang 208.218 705.247 1.487.892

Afgang 0 (154.004) 0

Kostpris 31.12.2003 1.033.536 5.411.579 10.656.082

Afskrivninger 01.01.2003 (796.030) (3.411.990) (9.168.190)

Tilgang (12.719) (663.935) (1.487.892)

Afgang 0 130.517 0

Afskrivninger 31.12.2003 (808.749) (3.945.408) (10.656.082)

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2003 224.787 1.466.171 0

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2002 29.288 1.448.346 0

NOTER



2003 2002

kr. t.kr.

8. Indskudskapital

Saldo 01.01.2003 300.000 300

Årets til- og afgang 0 0

Saldo 31.12.2003 300.000 300

9. Reserve for driftskapital 

Saldo 01.01.2003 2.357.500 2.300

Overført af årets resultat 57.500 57

Saldo 31.12.2003 2.415.000 2.357

10. Overført overskud 

Saldo pr. 01.01.2003 343.924 303

Overført af årets resultat 8.312 41

Saldo 31.12.2003 352.236 344

11. Hensatte forpligtelser 

Saldo pr. 01.01.2003 973.000 655

Tilgang 360.000 673

Afgang (973.000) (355)

Saldo 31.12.2003 360.000 973

Specifikation af hensatte forpligtelser:

Hensættelse til nedtagning af udstillinger 360.000 473

Hensættelse til andet 0 500  

Saldo 31.12.2003 360.000 973
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GRAFISK DESIGN: SANNE MAINS

TRYK:TRYKBUREAUET A/S

FORSIDE FOTO: LARS SKAANING

FOTO: STEEN BROGARD, LARS SKAANING OG ARKEN

Med det berømte London A-Z Map som baggrund fortolker og visualiserer Arrhenius på
unik måde livsformer i det 21.århundredes bykultur. Værket føjer sig således til rækken af
værker i ARKENs samling, der overvejer menneskets eksistentielle forhold.

Lars Arrhenius: A-Z, 2002
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